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Világbékefutás fllgyön
V ilá g  békefutás ( P e a c e  ’Rum) nem csak  a  v ilág le gn agyobb  fu tóesem é

nye, kanem a v ilág  legn agyobb  béke fesztivá lja  is, am ely  k ife je zés re  juttatja 

a z  em ber iség  legősibb vágyá t :  a  békét, béke láng  kétéven te  indul útjára 

./NJevv Yorkbó l, és e g y s z e r r e  több útvonalon ka lad va  p á r  kónap  alatt be járja  

a  F ö ld  minden kontinensét.

y\ z  idén ka to dszo r  ren dez ik  m eg a  Vi I á g  békefutást, m elyen v i lá g s ze r te  

több mint i  millió em ber  v e s z  részt. P e a c e  R u n  90  o r s z á g o t  érint, a z  

útvonal k osszá  k é tsze r  éri körbe a  Fö lde t.  .Lakókelyeiken em berek  e zre i  

c sa t lak ozn ak  a  futáskoz, és  ad ják  kézrő l k é z r e  a békefák lyát. ■Hegyeken 

és s ivatagokon , n a gyvá rosokon  és a p ró  fa lvakon  á tk a la dva  ö s s z e ta r to zá 

sukra, belső e gy ségü n k re  em lékeztet. R em én y t,  b a rá tságo t  és öröm öt 

k o rd o z  .ez a  b ékére  törő kata lm as energiakullám .

iI7dén május 7 -én  é r  ;A lg y ő re  a  béke-fáklya. y\z  iskola k e z d e m é n y e z é 

s é r e  nem a falu mellett futnak el a  4-7-es úton, kanem községünkön is 

k eresztü lka ladnak  a béke fák lyáva l,  is k o lá s o k b ó l  s z e rv e ző d ö t t  kis c s a p a t  

f o g a d ja  a békefutókat a z  e lső  bekötő útnál és  a  fek é r  iskola udvará ig  kíséri 

őket. J7tt kis ünnepség kere tében  felkötik a  b éke fák lyá ra  a z  iskola b é k e s za 

la g já t  is. M gy a n csa k  iskolások k íséretével futnak tovább a töltésen a 

vásárke ly i útra.

B i z  onyáv-a minden tanulónak, aki k e z é b e  veketi és viketi a  békefák lyát, 

é le tres zó ló  é lményt je len t majd. S z ív e s e n  látunk mindenkit! C sa t lak ozzu n k  

együ tt  a  V ilágbéke fu táskoz !

X é g y  e g y  lépést a  békéért!
Berek Ágota

MÁJUS
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Hírek a (eüálásról

Az algyői leszakadást előkészítő bizottsága so
ron következő tájékoztatóját tartotta a Faluházban 
április 16-án.

A beszélgetés témája: annak az előterjesztés
nek a megvitatása, amit a szegedi előkészítő bizott
ság állított össze. Ez az előterjesztés, amely bizott
sági tárgyalások után kerül majd a közgyűlés elé, 
csupán részben tartalmazza azokat az észrevétele
ket és Javaslatokat, amelyeket az algyői leszaka
dást előkészítő bizottság a hosszan tartó egyezke
dések során képviselt.

Az anyag bizonyos tételeit most is kifogásolta, 
sőt a jelenlévő érdeklődőket is arra bíztatta dr. Piri 
József az előkészítő bizottság elnöke, hogy vélemé
nyükkel segítsék a bizottság munkáját. Abban 
nem lehet kételkedni, hogy a megállapodás felter
jesztését megszavazza a szegedi közgyűlés, vita 
csupán a tartalom körül lehet.

Négy témakörről tárgyaltak az előkészítő bi
zottságok:

1. A község neve: ebben a kérdésben teljes volt 
az egyetértés, nincs akadálya az eredeti „Algyő” 
elnevezés használatának.

2. Nem történt megállapodás a területben. Az 
algyői tárgyaló fél a tárgyalások során mindvégig 
tartotta magát ahhoz az elvéhez, hogy a területha- 
tár-kérdésben nem bocsátkozik egyezkedésbe, 
ugyanis erre megvan a megfelelő törvényi jogsza
bály, ami garantálja az eredeti határok visszaállí
tását. Ezt támasztja alá egy korábban kért belügy
minisztériumi állásfoglalás is. Ezzel szemben a 
szegedi fél javasolja, hogy az Atka sziget területé
nek megfelelő nagyságú területtel kerüljön sor te
rületcserére, amely közvetlenül kapcsolódik Sze
ged közigazgatási területéhez.

3. A község költségvetése: a Polgármesteri Hiva
tal Közigazgatási Irodája elkészítette a valószínűsít
hető bevételekkel és kiadásokkal számított előzetes 
költségvetést lakosságszám-arányosan. Ez képezi az 
előterjesztés mellékletét. Az algyői előkészítő bizott
ság kérése alapján annak a feltételezésével készült, 
hogy a község valamennyi intézményét önállóan 
működteti, önálló polgármesteri hivatalt alapít. A 
községegyesítés megszüntetése esetén vizsgálni kell 
a leválásnál újjáalakuló település önkormányzati 
feladatok ellátására való képességét. Ezt az előkészí
tett költségvetés igazolja.

4. Rendelkezés a vagyonról. Az algyői előkészí
tő bizottság javasolta, hogy valamennyi belterületi 
és külterületi ingatlan, út, áteresz, híd, csatorna, 
mezőgazdasági terület és egyéb funkciójú földterü
let kerüljön az alakuló község tulajdonába. Az 
intézmények vagyonával összefüggésben az egyez

tető tárgyalásokon megállapodás született arról, 
hogy a működő önkormányzati költségvetési szer
vek ingó és ingatlan vagyona leltár szerint teljes 
egészében átkerül az algyői önkormányzat tulajdo
nába. Megállapodás született elviekben az Északi 
Vízmű, az új szennyvíztisztító, a régi szennyvíztisz
tító kérdésében, mely szerint az Északi Vízmű 
Szeged önkormányzatának tulajdonát képezi, az 
új szennyvíztisztító Algyő önkormányzatának tu
lajdonába kerül.

Nem született megállapodás a gyepmesteri te
lep átadásával kapcsolatban, — annak ellenére, 
hogy a múlthavi Hírmondóban erről számolhat
tunk be — mivel a telepet övező 10 hektár erdőte
rületre igényt tart az algyői fél, a szegedi egyeztető 
bizottság viszont ezt nem tartja indokoltnak.

Megegyezés született a SZETÁV Kft. vagyoná
ban lévő kazánház átadásáról. Egyezség született 
az Algyőt megillető részvények mennyiségéről. Mi
kor lehet önálló Algyő? — tették fel a tájékoztató 
után a kérdést. A legjobb esetben is az utolsó 
negyedévtől. A Magyar Közlönyben történő kihir
detés után kerülhet sor az önkormányzati válasz
tásokra. Ezt feltételezve az önálló élet 1998. január 
1-jétől indulhatna.

Molnárné Vida Zsuzsanna

, :s'\, ~ Algyői Hírmondó

Óüodai információ

Az 1997/98. nevelési évre beiratkozott és fel
vett új gyermekek száma 63 fő. Ebből napközis 
ellátást igényel 56 fő, félnapos óvodai foglalkozást 
igényel 7 fő. A felvett gyermekek névsora az óvoda 
hirdetőtábláján megtekinthető.

Május 13-án délelőtt 9 órakor MIKOLA PÉ
TER zenés műsorát láthatják a gyerekek.

Csoportfényképezés május 15-én délelőtt 
lesz. A nagycsoportos gyermekekről igazolványké
pet is lehet rendelni az óvodában.

A nagycsoportosok ÉVZÁRÓ ünnepélyére 
minden kedves szülőt, nagyszülőt és érdeklődőt 
szeretettel várunk az óvodába.s OQ
Május 30-an, pénteken 16 órakor a „Süni” 
csoportba
Május 31-én, szombaton 9 órakor a „Törpike" 
csoportba
Május 31-én, szombaton 10 órakor a „Cinke" 
csoportba

Június havi napközis térítési díj befizetése
május 28-án, szerdán 7— 17 óráig.

Július havi napközis térítési díj befizetése Jú
nius 25-én, szerdán.

MÁJUS



Amiben etértük az európai színvonalat

Telefonál a falu

A Közéleti Klub vendégeként először egy évvel 
ezelőtt találkoztunk dr. Lednitzky Péterrel, a DÉL
TÁV marketingigazgatójával. Akkor a tájékoz
tatójában elmondta, milyen fejlesztésekre készül a 
cég 1996-ban Algyő területén. Ma már túl vagyunk 
a fejlesztési munkákon, a falu is kiheverte a vonal 
kiépítésével járó kellemetlenségeket, melyek okozá
sáért most személyesen kért elnézést az igazgató úr.

A DÉLTÁV előzetes marketing prognózisát is 
túlhaladta az a bekötési kedv, amely Algyőt Jelle
mezte.

Tények: ma Algyőn 1303 élő telefonvonal mű
ködik, ebből 1181 egyéni, 117 üzleti, 5 nyilvános 
állomás. A lakosságra vetített telefonvonalak szá
ma 71%-os vonalsűrűséget mutat, ami azt jelenti, 
hogy 100 algyői lakásból 71-ben van telefon. Ez 
európai viszonylatban is magas szám. Néhány 
összehasonlítás: Tápén 51%, Móravárosban 62% 
ugyanez a szám. Párizsi lakótelepeken 72— 73%, 
Tarjánban 82%.

A vezeték kiépítése szinte korlátlan fejlesztési 
lehetőséget biztosít Algyő lakóinak a jövőre nézve. 
Ebben az évben a bekötési díjak nem emelkednek. 
Cél az év végéig a 79%-os vonalsűrűség elérése.

Lednitzky úr tájékoztatta a hallgatóságot a 
DÉLTÁV jelenlegi és jövőbeni helyzetéről. Kon
cessziós kötelezettségeinek eleget téve 1996-ban 
33700 új telefont kötöttek be, így jelen pillanatban 
a DÉLTAV-nak 110000 előfizetője van.

Az év második felétől kerül sor a külterületek 
és a tanyák bekapcsolására. Nőtt a mobiltelefonok 
piaca is, ez a két szolgáltatás összeférhetőségét 
példázza. A nagy fejlesztési hullám lecsengése

után a DÉLTÁV 
elsődleges érde
ke lesz, hogy a 
mennyiségi tö
meges fe jlesz
tést a minőség- 
re-törekvés vált
sa fel.

A tájékoz
tató után mód 
nyílt a szemé
lyes, illetve köz
érdekű problé
mák megbeszé
lésére.

Ezek közül 
néhány:

Algyői Hírmondó_____ _______ 3

» Tervez-e kábeltévé-hálózatot kiépíteni a 
DÉLTÁV?

A közeljövőben nem, viszont saját internet
szolgáltatást a második félévtől tervez.

» A számlázásról.
A DÉLTÁV-nak saját számlázási rendszere 

nincs, a második félévtől azonban már bevezetik a 
saját számlázást, de a jövőben sem lesz a részle
tező számla alapszolgáltatás. Reklamációnál bete
kintési lehetőség van a számlába, amennyiben 
rendszeresen kéri valaki a részletező számlát, ezért 
plusz dijat kell fizetni. Maga a számlázás automa
tizált, a reklamálók száma ebben az évben már 
lényegesen alacsonyabb volt.

Monárné Vida Zsuzsanna

A z  A L q y ő i  S p o R T k ö R  U b d A R Ú q ó  

SZAkoSZTÁlyA EZÚTON kÖSZÖNÍ MECj 

U d v A R Í A n t a L (V Á d Á sz S ö r ö z ő ) ,  

V á r C|A A n t a Ln é  ( F a Ii á z  S ö r ö z ő ) 

TÁMOqATÁSÁT.

VÁlbvlkozó kcdvŰEk, FIGYELEM !

VideokAZETTA-kölcSÖNZŐ NyÍTÁSÁhoZ kölcsönzői 

joqdíjAS filivikászlET reáIís áron ELADÓ. 
KEZdETi lÉpÉSEkbEN SEqÍTÜNk.

ÉRdEklŐdlNi MÍNdEN NAp 1 0 ----2 2  ÓRÁiq

a 6 2 '4 7 2 " 5 18 teIe Fo n o n .

Rottweiler törzskönyvezett kan kutyámmal 
fedeztetést vállalok. Telefon: 417-130.

Tojótyúkra előrendelést felveszek. Érdek
lődni: Molnár Jánosné Algyő, Kócsag u. 3. 
Telefon: 418-500.

Redőny reluxa, harmonikaajtó készítését vál
laljuk. Érdeklődni: Boldizsár József Algyő, 
Bartók Béla u. 28. vagy a (06-62) 345-461, 
(06-30) 530-395 telefonon.
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Háziorvosok május haüi 
rendelési ideje

Május 5—9-ig
8— 1230 óráig: dr. Őst Ibolya 

13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

Május 12— 16-ig 
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya 

Május 20—23-ig 
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

Május 26—30-ig
13—1 730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

Május 20-tól dr. Őst Ibolya 
szabadsága miatt mindkét körzetet 

dr. Zaránd Rózsa látja el.

A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja Önt

dR. TÓTh Má r ía

a belgyógyászat és a háziorvostan 
szakorvosa 

1 9 9 7 . MÁjus hAvi rencJeIése

05—09-ig 
12— 16-ig 
20—23-ig 
26—30-ig

13— 17 óráig 
08— 12 óráig 
13— 17 óráig 
08— 12 óráig

+

TORPEDO
K E R ÉkpÁ R 'Ü zlET  ÉS SZERVÍZ

CSEHÓ TIBOR

Ü z Ie t :

6 7 5 0  Alqyő, Búvár u. 8. 

TeL: 0 6 - 6 2 - 4 1 8 - 2 2 5  

NyiTVA: H-P: 9— 18 ÓRÁiq 

Sz: 8— 14 ÓRÁiq

Fogyatékos gyerekek 
országos találkozója Atgyőn

1997. május 31-én Algyőn rendezi meg 
a CARP Diákszervezet immár harmadszor 
a Fogyatékos Gyerm eknapi Találkozót, 
melyre Budapestről, Debrecenből és Sze
gedről hívtunk látás-, hallássérült, és értel
mi fogyatékos gyerekeket. Az eddigiekhez 
hasonlóan ebben az1 évben is igyekeztünk 
színes, változatos programot összeállítani, 
melyben a különböző fogyatékossággal élő 
gyerekek együtt vehetnek részt. A  nap fő 
eseménye a délután fél 6-kor, a Faluházban 
kezdődő előadás, amelyen a diákszervezet 
tagjai Fazekas Mihály Lúdas Matyi című 
darabját mutatják be. Az előadásra a jel
mezeket és a díszleteket a gyerekek készítik 
el és szerzik be a falu lakosaitól. Ezúton is 
szeretnénk köszönetét mondani azon utcák 
lakosainak, akik az előzetes tájékozódás al
kalmával jelezték, hogy szívesen részt vesz
nek a játékban. A  falut ezen a napon „ma
nókkal” népesítjük be, akik a különböző 
dolgok megkeresésére induló gyerekek út- 
ják biztosítják majd. Néhány utcának a ne
vét is megváltoztatjuk a mese kedvéért, így 
kerül fel például az algyői bekötőúthoz a 
„Bergengócia” tábla is. A  színházi előadást 
természetesen maguk a gyerekek fogják ki
hirdetni, de már most szeretnénk minden 
érdeklődőt meghívni a bemutatóra.

A  Budapestről és Debrecenből érkező 
vendégek két éjszakát Szegeden egy kollé
giumban töltenek majd, ahol természetesen 
számukra az étkezést is szeretnénk bizto
sítani. Ehhez kérjük mindazok segítségét, 
akiknek lehetőségük van rá, és szívesen 
felajánlanának május végén retket vagy 
zöldhagymát, amit a reggelihez vagy vacso
rához felszolgálhatunk.

A  rendezvénnyel kapcsolatban a továb
bi tudnivalókról plakátokon értesítünk  
minden érdeklődőt.

A  programmal kapcsolatban pedig bár
milyen kérdésre választ kaphatnak a követ
kező telefonszámon: 328-213, Ballai Anna 
Mária felelős szervezőnél.



Az algyői FKGP hírei

Alapszervezetünk a meghirdetett „Tegyük 
szebbé falunkat!” szemétgyűjtő akcióban vett 
részt. A bekötőút mentén mintegy 3 m3 szemetet 
gyűjtöttünk össze, itt jegyezzük meg, hogy nagyon 
szép és praktikus ez az újonnan készült szelektív 
szemétgyűjtő hely, de úgy érezzük, hogy kellene 
több nyitott szemétgyűjtő konténer, mert egy falun 
nem csak műanyag, papír, fém, üveg hulladék 
keletkezik, hanem pl. szárízék, rothadt szalmabála 
is. A kisgazdapárt kéri a lakosságot, hogy tartsuk 
tisztán falunkat, mert egyre közeleg az idő, hogy 
Algyő ténylegesen az algyői lakosoké lesz, és nem 
mindegy, hogy az ide látogató vidékiek mit monda
nak majd rólunk, amikor már nem csak egy csatolt 
település leszünk.

Az algyői kisgazdapárt ismét kilép a nagy- 
közönség elé. 1996-ban dr. Torgyán József, az 
FKGP elnöke volt vendégünk, és azt hiszem 
mindenki megelégedésére egy nagysikerű nagy
gyűlést tartott. Ezen a sikeren felbuzdulva egy 
újabb kisgazdapárti vezetőt, nevezetesen 
Gyim óthy Géza, a FKGP a lelnöke, a mező- 
gazdasági bizottság alelnöke lesz vendégünk 
egy naggyűlés keretében. Erre a naggyűlésre 
természetesen mindenkit szeretettel várunk jú 
n ius  4-én, szerdán 19 ó ra k or a Faluházba.

Az algyői kisgazdapárti alapszervezet május 
23-án 19 órakor tartja soron következő összejöve
telét a Faluházban, melyre minden tagunkat és 
szimpatizánsunkat szeretettel vár a vezetőség.

Gazdaköri hírek

Mint az előző számban már beharangoztuk, 
ismét megrendezi az Algyői Gazdakör a lovasna
p o t. Immár negyedik alkalommal kerül megszer
vezésre, és mondhatjuk nagy számú közönséget 
vonz ez az esemény. Természetesen nem csak a 
Gazdakör tagjai vesznek részt, hanem más alap- 
szervezetek is segítettek ebbéli munkánkban.

Az idén május 31-én is szívesen fogadjuk a 
segítséget bármely szervezettől és magánszemély
től egyaránt. Az előkészületi munkák már megkez
dődtek, folyik a versenyzők megkeresése és a pálya 
előkészítése. Most is a megszokott helyen kerül 
megrendezésre, a bekötőút mellett felállított ver
senypályán. Természetesen lesz étel-ital, és remé
nyeink szerint még Jó idő is. Ezek elengedhetetlen 
feltételei az egész napos programnak.

Most kezdődik az a munka, amely az anyagi 
feltételeit részben biztosítja a versenynek, vagyis a 
szponzorok megkeresése — anyagi támogatása — 
szükséges a versenyzők színvonalas elismerő díja
zásához. Ma már visszatérő szponzoraink is van
nak, akik felajánlották anyagi támogatásukat, 
amit ez úton is köszönünk.

A ersenyszámok sorrendje:
830 órától díjugratás 
930 órától 2-es fogat akadályhajtás 

l l 00 órától fuvarosverseny amatőr hajtókkal 
l l 30 órától parasztgalopp 
1300 órától díjugratás pontgyűjtő verseny 
1430 órától 2-es fogat vadászhajtás 
1530 órától korlátugratás 5 akadályon 
Jó szórakozást kívánunk május 31 -én a lovas

napon. Mindenkit szeretettel vár az Algyői Gazda
kör. Belépő ingyenes.

GYEVI háztartási bolt 
fllgyő. Szamóca a. 24.

(Templomtól 60 m-re)

Jön a jő idő, gondoljon a FESTÉSRE! 

AKCIÓ!

DÍSZpERZÍT, EqyES ZOMÁNC- ÉS okjfESTÉkEk  

most N A q y Á R E N q e d iv iÉ N N y E l kAphAiók!

N eoIux ALTÓzoMÁNcok meLLett ElkEzdiük  

A SZINT AUTÓZOMÁNCok ÍORqAlMAZÁSÁT ÍS.

ÁRukÍNÁlATlINkbÓl:

RÉqi ú j
H ypo 1 1 5 2 - 2 9 -

C repto  8 TEk. 2 1 5 ,- 1 8 5 ,-

C repto  4 TEk. 8 9 ,-

PAMpERS BAby ÜRy 9 0 0 ,- 8 5 0 ,-

Tr ÍNÁT MAqAsfÉNyŰ Fe Ihér zom . 1 l 9 8 8 ,- 8 7 0 ,-

Az árak május 3 biq érvényeseit. 
Szeretettel Várjuk Önt is!



Az Algyői Faluház harmadik születésnapján megrendezett ALGYŐI FALUNAPOK 3 napos ren
dezvénysorozata véget ért. Összességében elmondhatjuk, hogy egy igen sikeres, sok felnőttnek és gyereknek 
örömet hozó, látványos műsorfolyamon vagyunk túl. Ebben a sikerben Önnek, az önök cégének és 
intézményének is része van. Szeretnénk ezért köszönetét mondani!

Nagy Károly, Tóth Béla, Bakos András, Szűcs Szilveszter, Szűcs Szilveszterné, Bakosné 
Fekete Mária, Fejes Imre, Orgovány Erika és fiai, Kiss Mihályné, Molnár Adél, Bartók Béla 
Művelődési Központ népművelői, Geretovszky Lászlóné, Kovács Éva, dr. György Antal, Gonda 
János, Gonda András, Zombori György, Korom Ferencné, Eke József, Lédeczy László, Juhász 
István, Draxler Ferenc, Varga Antal, Faház Söröző, az Óvoda dolgozói, az Iskola felkészítő 
tanárai, Algyő részönkormányzata, Hungária Biztosító, Garancia Biztosító, MÓL Rt., Logiszti
kai bázistelep, Prímagáz Rt., Diasz Kft., Déltáv Rt., Szegedi Paprika Rt., sportegyesület, kézi
labda-egyesület, GYEVI kócsag hajó programszervezői, Ménesi Lajosné, Beke Tamás, Gál Móni.

Szeretnék köszönetét modani azoknak a nyugdíjasoknak, akik részt vettek a Faluház tavaszi nagyta
karításában:

Boldizsár Istvánná, Balogh Józsefné, Gonda József, Herczeg Sándorné, Herczeg Józsefné, 
Hegedűs Mihályné, Kertész Mária, Molnár Józsefné, Czirok Károlyné, Süli Z. Mihályné, Süli 
Istvánné, Süli Jánosné, Szép Istvánná, Szekeres István, Turdéli Sándorné.

Molnárné Vida Zsuzsanna
intézményvezető

6 _________ ____________________Algyői Hírmondó

Vendégünk, Maksa Zoltán Pacalfőző verseny
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Kiállítás megnyitása Kiállítás

A fitness-es lányok A  családvetélkedő győztese, a Juhász család

.tök*
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Betüf Trai/ers

Tizenkét éti után 
5. rész

lett.
— Megígéred? — a kisfiú arca csupa remény

— A szavamat adom. Isten engem úgy segéljen.

— Ha engem nem érdekel a pletyka, akkor 
téged miért?

— Engem a legkevésbé sem izgat. Elég sok évet 
megértem már, volt mit pletykálni rólam. Téged 
féltelek, senki mást. Nem látjuk többé egymást,és 
majd lassan miiidkeLlen elfelejtjük a másikat. Az 
idő mindent begyógyít.

— Akkor neked nem jelentett semmit az elmúlt 
éjszaka?

— Eggyel több volt a sorban. Nekem már nem 
Jelent újat.

— És én?
— Futó ismeretség, feledhető. — válaszolta a 

férfi.
— Azt hittem te más vagy mint a többi férfi. 

De ugyanolyan vagy. Egy önző, hazug alak! Nem is 
akarlak látni többé — mondta Betti, majd kiugrott 
a kocsiból és futni kezdett. Könnyek csorogtak az 
arcán és sajgott a szíve a fájdalomtól, de ő csak 
futott, futott, ahogy a lába bírta.

12 évvel később:
— Anya, miért nem mondod meg, hol van az 

én apám? — kérdezte Lui, már vagy tizenötödször - 
re az est folyamán.

— Mondtam már kicsim, hogy nem tudom, 
messze van tőlünk. — mondta Betti. Kisfia kérdé
sei mindannyiszor felszínre hozták benne a múl
tat, amikor megismerte Lajost. A veszekedés után 
elköltözött otthonról egy apró lakásba és napokig 
csak sírt. Az öngyilkosság határán állt. Pár hét 
múlva megtudta, hogy terhes és kilenc hónap múl
va megszületett a kicsi Lui. Lajos gyereke, le sem 
tagadhatta volna. Azok a szemek, az a hanghordo
zás. Ugyanúgy nevezte el, de születésétől fogva 
Luinak hívta. A Louisból rövidítette le így. Ahogy a 
fiú nőtt, egyre jobban hasonlított Lajosra. Szerette 
még most is. Azóta sem látta többé őt. Miután Lu 
megszületett, nagynehezen megszerezte a diplo
mát és büntetőjogász lett. A munkája és a kisfia 
töltötték ki az életét. Lajos után nem volt senkije. 
Akadtak volna jelentkezők, de úgy döntött, vagy ő, 
vagy senki. így éldegéltek ők kettesben. Azóta ha 
meglátott egy piros Opelt, mindig megdobbant a 
szíve. Elment abba a folyóparti étterembe is. Hiá
ba, őt nem látta többé.

— De ugye nem halt meg az apám? Ugye nem?
— Lu ismét rákezdte.

— Dehogyis. Megnyugodhatsz. Ha jól visel
kedsz, egyszer elviszlek hozzá.

Egy héttel később:
Betti a kisfiával rokonlátogatásra készült, mi

vel karácsony előtt voltak. Sikerült hamarabb el
szabadulnia a Bíróságról, megvárta Lut az iskola 
előtt és kettesben elindultak. Balszerencséjükre 
lerobbant a kocsi és így busszal kellett menniük. 
Lu mindig busszal járt, Betti szinte soha, ezért 
kénytelen volt Jegyet váltani. A busz beállt a meg
állóba, ők felszálltak: ■

— Egy jegyet kérek szépen. — mondta Betti, 
nem is figyelve a sofőrre. Az odaadta a jegyet és 
elvette a pénzt.

— Betti? — nézett rá a férfi hirtelen. A lányba 
villámként hasított a felismerés. Majdnem elájult. 
Hiszen ez ő! Lajos!

— Nem, nem úgy hívnak. — vágta rá gyorsan. 
Maga sem tudta, miért hazudott.

— Akkor úgy látszik összekevertem valakivel. 
Bocsásson meg. — szabadkozott a férfi.

— Nem történt semmi. Menjünk hátrébb kis
fiam. — sürgette Betti a gyereket. Lut nem kellett 
félteni, azonnal leült egy páros ülésre. Pont úgy, 
hogy Betti jól lássa a vezetőt.

— Ő az. Biztos vagyok benne, még ha le is 
tagadta. Hiszen semmit sem változott. Csak szebb lett, 
mióta nem láttam. De ki volt az a gyerek vele? Férjhez 
ment volna?— morfondírozott magában Lajos. Ahogy 
meglátta a lányt, feléledtek benne a múlt emlékei. 
Tizenkét éve nem látta őt... Milyen hosszú idő. Amikor 
utoljára találkoztak, tudta hogy nagyon megbántotta 
a lányt. Amikor mindenfélét mondott neki, mintha 
kést forgattak volna a szívében. Felét sem gondolta 
komolyan, csak félt egy újabb kapcsolattól, az esetle
ges csalódástól. Mikor Betti elment akkor vette igazán 
észre, hogy mennyire szerelmes. Mint már nagyon 
régóta nem. Csak nem volt mersze hozzá, hogy el
mondja ezt a lánynak.

— Gyáva vagy haver. Gyáva. Akkor mit 
akarsz? — kérdezte saját magától, miközben igye
kezett az útra figyelni. Ez nagyon nehéznek tűnt, 
pláne hogy a tükörben látta Bettit.

— Milyen szép gyereke van. — gondolta aka
ratlanul. Ha sejtette volna, hogy az övé... Az ő fia. 
Közeledtek a végállomás felé. Mielőtt leszálltak, 
Betti még visszanézett, mintha utoljára látnák 
egymást. Lajos legszívesebben felugrott volna a 
helyéről és odaszaladt volna hozzá, hogy átölelhes
se. Mint régen. Persze egyikük sem tudta, hogy a 
sors útjai kifürkészhetetlenek...

(Folytatjuk.)

MÁJUS
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Iskolai információk

A Föld Napja
Április 22-én ünnepeltük a Föld Napját. Ebből 

az alkalomból facsemetét ültettünk az iskola ud
varán. Ezzel kezdetét vette a hagyományos tavaszi 
köztisztasági akció. A pályázaton eddig 10000 Ft- 
ot nyert iskolánk. További nyereményekre is szá
míthatunk. Pályamunkánkat fotókkal és videófel
vétellel illusztráljuk, melyeket „operatőrünk” Sza
bó Richárd 8/a osztályos tanuló készít.

Köszönjük Belovai Jánosnak a facsemetéket 
és a fatörzseket, melyeket az iskola díszítésére 
használtunk fel.

Részt vettünk a Szelektív Hulladékgyűjtő Telep 
ünnepélyes átadásán, melyről Szabó Richárd video
felvételt is készített. Gyerekeink itt a gyakorlatban 
tapasztalhatják, amit az órákon erről tanulnak.

Kömyezetismereti Verseny a  Föld Napján
Mindannyian nagyon izgultunk, amikor Sze

geden a Tarján III. Sz. Általános Iskolába megér
keztünk. Külön versenyeztek a 4. és az 5. osztályo
sok. A mi korcsoportunkban 13 csapat indult. Az 
iskola aulájában a megnyitó után hamarosan ne
kiláttunk a sok érdekes feladatnak. A verseny 
végére már jócskán elfáradtunk. A Tarján III. Sz. 
iskola 2. sz. csapatával holtversenyben álltunk az 
első helyen. A zsűri külön feladatot adott, hogy 
eldőljön, ki lesz az első. Izgalmunk egyre fokozó
dott, amikor „hátulról” kezdték sorolni a helyezé
seket, de mennyire megörültünk, amikor kiderült, 
hogy mi lettünk az elsők!

Jutalmul egy-egy szép, nagy könyvet, egy-egy 
képeslapot és oklevelet is kaptunk. Ráadásként 
kifelé menet a tanárnőtől egy-egy puszi is jól esett. 
Köszönetét mondunk felkészítő tanárainknak: 
Szebenl Lászlónénak, aki a 4.-ben elindított ben
nünket ezen a versenyen, Táboriné Tanka Judit
nak és Iván Zsuzsannának, akik most 5.-ben ké
szítettek fel minket.

Az „aranycsapat” tagjai: Boldizsár Tamás 
(5/a); Fodor Tibor (5/b); Rénes Loránd (5/a).

Rénes Loránd

Versenyek
Kerekes Tímea (7/a) április 17-én a Madách 

Imre Általános Iskolában rendezett Kazinczy Fe
renc szépkiejtési versenyen képviselte iskolánkat. 
Felkészítette: Berek Ágota.

Kiss Kató (8/a); Mihály Helga (8/a); Szalma 
Ágnes (6/a) a Petőfi Sándor Általános Iskolában a 
Szép beszéd prózamondó versenyen szerepeltek. A 
tanulókat felkészítette: Leinzinger Enikő és Berek 
Ágota.

9

Házi matematikaverseny eredményei
1. osztályosok: 1. Papp Dániel—Godó Zita

(l/a) -  Szebeni Lászlóné; 2. Rózsa Bettina (1/b)
-  Tóthné Molnár Ágota; 3. Csernus Sándor (1/b)
-  Tóthné Molnár Ágota.

2. osztályosok: 1. Miklós Attila (2/a) -  Sza- 
bóné Kálmán Mária; 2. Kerekes Brigitta (2/a) -  
Szabóné Kálmán Mária; 3. Pádár Attila (2/b) -  
Nagy Grácsik Emese; 3. Suti János (2/a) -  Szabó
né Kálmán Mária.

3. osztályosok: 1. Kiss Márk (3/a) -  Kiss 
Ferencné; 2. Lévai Vivien (3/b) -  Kériné Bódi 
Judit; 3. Bodó Gyula (3/b) -  Kériné Bódi Judit.

4. osztályosok: 1. Kutasi Levente (4/a) -  
Torma Tiborné; 2. Jónás Beáta (4/a) -  Torma 
Tiborné; 3. Kiss Ágnes (4/b) -  Ördöghné Pungor 
Erzsébet.

A 2. osztályosok városi helyesírási versenyén 
eredményesen szerepelt: Jani Ivett (2/a) -  Szabó
né Kálmán Mária.

Tankönyi/ek
A tankönyvek árának befizetési határideje: 

1997. május 15. Alsó tagozatban: Szebeni Lász- 
lónénál (zöld iskola); felső tagozatban: Berek Ágo
tánál (sárga iskola, könyvtár). Az új tankönyveket 
május végén, június elején kapják meg a tanulók.

Színházlátogatás
A tavaszi szünetben alsó tagozatos tanulóink 

A só című zenés mesejátékot tekintették meg a 
Kisszínházban.

Éneklő ifjúság
Április 21., nagy nap volt ez az algyői iskola 

énekkarosainak. Ezen a napon a Vedres István 
Építőipari Szakközépiskolában léptünk fel az álta
lános iskolai énekkarok „Éneklő Ifjúság” hangver
senyén.

Hetek óta készültünk erre a napra. Már tavaly 
is szerepeltünk ezen a hangversenyen, de akkor 
csak bemutatkoztunk. Az idén viszont komoly ter
veink voltak, minősítést is kértünk.

Amikor odaértünk, még senkin sem látszott 
az a nagy izgalom, de az utolsó próba után már 
lassan múltak a percek, ránk tört a versenyláz. 
Csak addig tartott, amíg bementünk a nagyterem
be, felsorakoztunk, a tanárnő intett és elkezdtünk 
énekelni ...

Szereplésünk annyira jól sikerült, hogy a zsűri 
ezüst minősítéssel értékelte a produkciónkat. Ki
mondhatatlanul örültünk, amikor megtudtuk az 
eredményt és nagyon büszkék voltunk magunkra. 
Köszönjük ezt felkészítő tanárunknak: dr. Zombo- 
riné Gergely Klárának.



Az „Énekkő ifjúság” általános iskolai énekka
rok versenyén 10 kórus szerepelt. Ebből négy 
arany, három ezüst, egy pedig bronz minősítést 
kapott.

Az énekkarunk tagjai: Süli Zakar Éva, Major 
Andrea, Görög Brigitta, Szalai Emese, Bakos Edit, 
Juhász Rita, Benkő Katalin, Szalma Ágnes, Dóczi 
Dalma, Dombi Dóra, Bakos Anikó, Balogh Edina, 
Sebők Melinda, Kiss Melinda, Radics Réka, Gonda 
Tímea, Molnár Csilla, Kerekes Tímea, Bús Ágnes, 
Gonda Viktória, Molnár Katalin, Balázs Lívia, Da- 
uda Katalin, Suti Andrea, Varga Erika, Túri Ildikó, 
Görög Andrea, Detki Erzsébet, Czirok Szilvia.

Molnár Csilla 7/a

A mi Tiszánk
A Szeged—Algyői Általános Iskola a Tisza Szö

vetség által kiírt pályázatra a tanulókkal végzett 
természetvédelmi és ehhez kapcsolódó egyéb mun
kákat küldte be. Fontos feladatnak tartjuk, hogy 
tanulóink megismerjék lakóhelyüket, ezért pálya
munkánk rövid történelmi áttekintéssel indul, 
majd a természeti adottságokon keresztül jut el 
hagyományainkig.

Oktatásunk során minden tanévben pályáza
tot írtunk ki Aranyecset és Aranytoll címmel, ame
lyeknek technikája, műfaja szabadon választott, 
csak a témája adott. A témát leggyakrabban az 
iskola mellett húzódó, mindenki számára kedves 
folyó, a Tisza adja. Tanítási órákon, illetve szakkö
rökön látogatunk el a lakóhelyünkön levő szenny
víztisztító, ivóvíztisztító telepre. Az ott látottakat, 
hallottakat tanításunk során felhasználjuk. Kémia 
órákon a Tisza vizének szennyezettségét vizsgál
juk: pH-érték, vízkeménység, ammónia-, klórtar
talom stb. Egész tanév során gyűjtjük a szárazele
met, tanulóink védnökséget vállalnak az iskola 
környezetének rendben tartására. A  megalakult 
4H program keretében foglalkozunk hagyomá
nyőrzéssel, ajándékkészítéssel stb. Pályázatunk
kal 30000 Ft-ot nyertünk.

Almásiné Császár Piroska

Májusi program
13-án Városi diákolimpia III. korcsoport — egyéni 
16-án Tantestületi kirándulás: Debrecen—Józsa 
19-én PÜNKÖSD — munkaszüneti nap 
21-én Szeged napja (750 éves a város ) — 

Takarítási akció vége

Iván Zsuzsanna 
igazgató

Könyvtári hírek

További támogatóink: Vitéz Katalin, Katona 
Tímea, Körmendi Adrienn, Molnár Tamás, Herceg 
Nóra, Szabó Richárd, Penczinger Tamás, Patakiné 
Laczik Etelka, Molnár Csilla, Bús András, Bajusz 
Kata, Fodor Tibor, Jani Andrásné, Katona Gábor, 
Katona Róbert, Vér Szilveszterné, Vidács Nikolett.

Köszönjük Kovács Istvánnak (Bartók B. u.) „A 
természet ABC-]e” című értékes könyvet, melyet 
könyvtárunknak adományozott.

A  Somogyi Könyvtár Csillag téri Fiókkönyvtá
ra Mikszáth-vetélkedőt szervezett 7—8. osztályo
sok részére, melyre az algyőiek is beneveztek Cson
tos Péter, Bíró Csaba, Mihály Helga, Czirok Szilvia, 
Görög Andrea összetételű csapattal. A  szerencse 
nem segítette a csapatot a döntőig, de a tanultak
kal gazdagabbak lettek.

Május első vasárnapja Anyák napja. Ezzel a 
verssel szeretnénk köszönteni valamennyi édes
anyát.

Dsida Jenő: HÁLAADÁS
Köszönöm, Istenem az édesanyámat!

!Amíg o véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
'Éltem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 
áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
imádság száll Jíozzád, gyermekéért esdve.

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
-  itt e földön senki sem szereiket jobban!

Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem —  milyen sok az árva,
ZÁki oltalmadat, vigaszodat várja.

JLeborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Jíiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

£tldd meg édesanyám járását-kelését,
ítldd meg könnykullását, áldd meg szenvedését!
£Íldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
£tldd meg két kezeddel az édesanyámat!

Jíaldd meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

MÁJUS
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e lő ^ e  m e g b e s z é l t  

ig é n y  s z e r in t ,  

k e d v e z ő  áv-ov\ 

m e g  r e n d e l  k e t ő .

Varga Antalné

• • • • • •
•••

I

•
I
t

I

I

A HALLÓI és TARSA BT. vállalja 

^Számviteli szolgáltatás
• pÉNZTÁRkÖNyV, NAplÓfŐkÖNyV VFZETÉSE

• kETTŐS kÖNyWEZETES

• bÉRszÁMFej'tés, TB-üqyiNTÉzÉs

• AdÓbEVAllÁSok, MFRlEqEk kÉSZÍTFSF

Üzletviteli tanácsadás
• ÜzIetÍ TERVEk, hÍTElkÉREllVlEk, pÁlyÁZATok 

ElkÉSZÍTÉSE

Több éves szakmai gyakorlattal, 
felelősségvállalással.

BARTÓk B é Ia t .  2 5 .
TeIeíon: 4 1 7 - 5 1 0  
du.: 2—6-iq  ÁlluNk

AZ Ö l\lök RENdElkEZÉSÉRE.

I

I

I

I

•M im • ll itti r t l H

VfiS-MüSZflKI BOLT 
AKCIÓS AJÁNLATA

Árukínálatunkból:

Zom. fazék 22 cm dekor 1210-ről 795

Lombseprő pázsit 660-ról 490

Diszperzit 16 1 3780-ról 3390

Diszpi 16 1 2740-ről 2390

Koloryt magasf. zom. fehér 0,75 650-ről 580

Trinát magasfényű fehér 11 955-ről 840

Cell barna 1 1 570-ről 495

Budalux parkettlakk 1 1 930-ról 850

Továbbá kaphatók:
zártszelvény, drótfonat, 

szeg-csavar, 
műtrágya, szúnyogháló
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1. Vidács Judit 6/a
2. Malustyik Gábor 6/a
3. Szabó Tamás 5/a

1. Fodor üóra Ma
2. Elekes Krisztián ít/b
3. LéVai Zita Ma

Felső tagozat 1. Radics Réka 6/b
2. Kövér Gábor 8/a
3. Mihály Helga 8/a

A KÖNYVTÁR IRODALMI PÁLYÁZATÁN KÖN\ll/JUTALMAT KAPTAK:
Téma: Algyő bemutatása

Alsó tagozat: 1. ElekesKrisztián b/b Felső tagozat:
2. Baár Viktória ít/b
2. Szilágyi P. Réka lt/a
3. Kakuszi Ildikó b/a

A z Óvoda által személyre szólóan felajánlott különdíjat Szilágyi P. Gergő 2. osztályos tanuló és 
Bakó ÉVa 4. osztályos tanuló kapta.

A FALUHÁZ PÁLYÁZATAINAK EREDMÉNYE 
Rajzpályázat
Óvoda 1. Gonda Tamás Alsó tagozat

2. Varga Tamás
3. Kiss Anikó

Irodalmi alkotások 1. Százi Máté — vers
2. Szobácsi Árpád — novella
3. Gálné Nagy Ildikó — novella 
különdij: Ács S. Sándor — novella

Köszönetünket fejezzük ki Gálné Nagy Ildikónak, hogy az irodalmi pályázaton nyert pénzjutalmat az 
óvoda támogatására felajánlotta.

Művészeti alkotások 1. Nagy Ildikó — akvarell
2. Fogarasi Margit — festmény
3. Pataki László — grafika 
különdij: Pataki Mariann

Különdíjat felajánlotta: Kiss János.

Kézműves alkotások 1. Nyári József — faragott tükör
2. Szalontai Ferenc — kézimunka
3. Horváth Henrik — csont nyakék 
különdij: Fodor Tibor

Sakkverseny eredménye 1. Braun János
2. Vajda Géza
3. Gonda János

Ha olcsó és Jó minőségű árut keres, 
jöjjön a Ruhagyári Diszkont áruházba!

Szeged, Teréz u. 3.
Kínálatunk:
• férfi öltönyök, zakók, nadrágok, Ingek;
• női kosztümök, blúzok, szoknyák és egyéb 

konfekcióáruk bő választékban.
Lakástextil osztályunkon:

• függönyök, plédek, paplanok, ágyneműk, 
padló- és középszőnyegek, összekötők óriási 
választéka várja a  kedves vásárlókat.

Kiváló minőség —  diszkont ár.

Context textil és ruházati kereskedelmi kft.

Algyői Hírmondó • A helyi önkormányzat lapja • Megjelenik havonta 

Felelős kiadó: dr. Piri József • Felelős szerkesztő: Molnárné Vida Zsuzsanna 
Szerkesztőbizottság: Bakos András. Bakosné Fekete Mária, Borbély János. 

Varga Levente. Karsai Lászlóné, Kis Mlhályné. Zomborl Móni, Vígh Gabriella 
Levélcím: 6750 Algyő, Bányász u. 2. Könyvtár 

Készült: a dtfkfez Kru. Nyomdájában, 1000 példányban,

MÁJUS


